
Relativamente aos valores absolutos (figura 4) constatou-se na comparação do Utente 1 com o Utente 2 um aumento de 43,60 % do DAP, bem como um aumento de 37,09 % do Air Kerma, 
no entanto esteve também presente um acréscimo de 34,09 % das exposições, pelo que para análise em termo comparativo se selecionou a grafia de controlo final.

Neste sentido, o aumento de 6 cm de SID no Utente 1 comparativamente com o Utente 2, bem como o aumento de 6º de angulação cranial, comporta um acréscimo da radiação dispersa, 
pelas questões geométricas inerentes à exposição radiológica, que não foi possível quantificar por inexistência na Angiografia do CHULN de método dosimétrico para esse efeito.

A variação de 6 exposições na grafia de controlo deve-se à diferença de velocidade da circulação intracraniana, tendo em conta as comorbilidades referidas do Utente 2 com implicação na 
circulação sanguínea.

Com a interface do suporte de acrílico, os parâmetros de exposição no que se refere à I (mA.s) teve um acréscimo de 32,43 %, o DAP (Gy.cm²) um aumento de 18,96 % e o Air Kerma (mGy) 
um acréscimo de 18,32 %.

Apesar da praticidade de utilização do referido suporte de acrílico, no que respeita à sua colocação / remoção e descontaminação / desinfeção, a mesma não é recomendada pelo 
comprometimento da qualidade da imagem radiológica, no que se refere à definição vascular periférica da circulação anterior evidenciada na figura 2 e 3, e pelo aumento significativo da 
exposição radiológica para o Utente e para os profissionais de saúde expostos. Assim sendo, após a sua utilização pontual até ao momento em que foram analisados os dados e retiradas as 
referidas conclusões apresentadas foi descontinuada a sua utilização.

Como alternativa procedeu-se à utilização correta da máscara cirúrgica em utentes colaborantes (de forma ativa ou passiva). Nos utentes com necessidade de aporte de oxigénio por óculos 
nasais ou máscara de oxigénio e / ou não colaborantes, aposição direta do campo cirúrgico impermeável ou plástico para contenção de aerossóis, no caso da sedoanalgesia permitir ao 
Utente tolerar essa aposição direta. Caso contrário, fixar a suspensão do campo cirúrgico impermeável ou plástico para contenção de aerossóis com recurso a 2 suportes de soro, que 
permitam descontaminação e desinfeção eficazes, em posição lateral e posterior ao arco frontal e arco lateral (figura 6). 

Os dois utentes apresentaram, no final do procedimento, classificação de trombólise em 
enfarte cerebral (TICI) 3, pelo que foram escolhidas para análise comparativa as grafias 
de controlo final, ficando esta alocada à região de sobreposição ao referido suporte 
acrílico. Deste modo, considerou-se no Utente 1 a série 9 (4ª grafia), figura 2, e no 
Utente 2 a série 6 (4ª grafia), figura 3, nas quais se encontra evidenciado o 
comprometimento da definição vascular periférica da circulação anterior no Utente 1, 
relativamente ao mesmo território vascular no Utente 2.

No que respeita às orientações e diretrizes inerentes ao tema abordado foi feito recurso à 
base de dados PubMed®, onde foram analisados cinco artigos apresentados, dos quais 
somente um era relevante para o mesmo [2]. 

Para a contenção dos aerossóis gerados pelo Utente no tratamento endovascular do AVC 
isquémico agudo foi utilizado um suporte em acrílico com espessura de 0,60 cm e formato “L” 
com 32 cm de altura, 13 cm de comprimento e 15 cm de largura.

Os procedimentos foram realizados num angiógrafo biplano - Clarity Q Azurion 7 B 20 - 
PHILIPS.

Para o estudo de conjunto de casos individuais foi aplicado o método de amostragem não 
casual, amostragem por conveniência [3]. Utilizou-se como amostra 2 utentes suspeitos 
COVID-19, em enquadramento Via Verde AVC (Urgência Metropolitana de Lisboa para o 
Tratamento Endovascular do Acidente Vascular Isquémico Cerebral) para trombectomia 
aspirativa sob sedoanalgesia, no CHULN. Em um Utente foi utilizado o suporte de acrílico e 
noutro Utente não foi utilizado o referido suporte.

O Utente 1 em que foi utilizado o suporte de acrílico era do sexo masculino, com 52 anos de 
idade, sem antecedentes pessoais conhecidos, com diagnóstico de oclusão do segmento 
carotídeo M1 direito, sujeito a 1 trombectomia aspirativa e 4 grafias.
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No contexto da pandemia COVID-19, surgiu a necessidade de promoção da contenção de aerossóis gerados pelo utente de Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC), sujeito a 
terapêutica endovascular cerebral (trombectomia aspirativa e / ou trombectomia mecânica). Assim sendo, ao momento da manipulação da via aérea, para procedimento ventilatório invasivo, 
é utilizado um campo cirúrgico impermeável com óculo à dimensão do acesso estritamente necessário à mesma. Os utentes que necessitam de aporte de oxigénio por óculos nasais ou 
máscara de oxigénio com ou sem recurso a tubo de Guedel, o mesmo é realizado sob um plástico para isolamento ou campo cirúrgico impermeável. Deste modo, fez-se recurso a um 
suporte em acrílico para suspensão de plástico de contenção de aerossóis, no Utente em ventilação espontânea sem aporte de oxigénio, figura 1.

Neste enquadramento, pretende-se contribuir para a segurança dos profissionais de saúde, no que refere à minimização dos vetores transmissores de COVID-19, garantindo a otimização da 
técnica e proteção radiológica na Angiografia.

Para análise só foi considerado o arco frontal dadas as implicações que o 
referido suporte incutiu ao nível da técnica radiológica, com necessidade de 
aumento da distância entre o detetor e o Utente e da exposição direta do 
referido suporte ao nível craniano justaposto ao vértex. Enquanto que ao nível 
do arco lateral não acarreta qualquer interferência na distância detetor-utente, e, 
por conseguinte, na distância detetor foco (SID).

O Utente 2 em que não foi utilizado o suporte de acrílico era do 
sexo feminino, com 68 anos de idade, com antecedentes 
pessoais conhecidos de insuficiência cardíaca crónica, 
cardiopatia isquémica, fibrilhação auricular, Diabetes mellitus tipo 
II, dislipidemia, obesidade, com diagnóstico de oclusão do 
segmento carotídeo M1 esquerdo, sujeito a 1 trombectomia 
aspirativa e 4 grafias.

O protocolo técnico aplicado foi o “Cerebral” com as seguintes 
especificações: Fluoroscopia “Low Dose” 15 f/s; grafia “Low 
Dose” em aquisição multi-fase de 4 f/s (5 s) + 2 f/s (20 s) + 1 f/s 
(até ao término da exposição).
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